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 ( سرخس)گيري بيشه زارهاي پده در حاشيه رودخانه تجن تاثير سيالب در شكل
 Al_bozorgmehr@yahoo.com -كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي -علي بزرگمهر

 
 چكيده:

ونه هاي درختي است كه در مناطق خشك نيمه خشـك در حاشـيه رودخانـه هـا بـه صـورت       از جمله گ Populus euphratica،  پده
از جمله منـاطق  هكتار پده زار  20000طبيعي رويش دارد . پراكنش آن عمدتا در كشورهاي آسيائي و شمال آفريقا است . ايران نيز با 

مال شرق كشورداراي توده هاي طبيعي پده است  كـه از  . در خراسان نيز حاشيه رودخانه تجن در منتهي اليه شعمده رويش پده است
ميلي متر ، دمـاي   200از جمله مشخصات عمده منطقه ، ميانگين بارندگي    لحاظ زيست محيطي براي منطقه اهميت ويژه اي دارند .

بر اساس روشهاي كوپن ، ، اقليم منطقه درجه سانتيگراد مي باشد -21.4و حداقل مطلق دما  46.6، حداكثر مطلق دما  17.4متوسط 
گيري تـوده   بدست آمده مشخص گرديد كه عامل اصلي شكل نتايج .اقليم استپ ، خشك و سرد خشك است دومارتن و آمبرژه بترتيب

طغيان رودخانه در مواقع سيالبي بخصوص هنگام رسيدن بذر درختـان  در مناطق پست و تجن  رودخانه  حالت ماندر ، پده بذر زاد هاي
به لحاظ اشد. از طرفي باال بودن  سطح سفره آب زير زميني در اين مناطق از جمله داليل مهم تداوم و بقاي درختان پده است.پده مي ب

سيالبهاي فصـلي  هـم بصـورت     كهال مي باشد اشوري ب و امالح  شامل رسوبات آبرفتي ريز دانه  خاكشناسي منطقه مورد مطالعه داراي
و رشد بهتر درختان شده  منطقه و آبهاي زير زميني  شرايط ادافيكي  ستشوي سطحي باعث تعديل  درنفوذ زير زميني و هم بصورت ش

 ها مي گردد.ه پده در رقابت با ساير گون
 ، سرخس ، تجنpopulous euphraticaكلمات كليدي: پده، 

 مقدمه:
سيالبهاي متناوب بخصوص در مناطق پست كه رودخانـه   در كشور ما ايران نيز با توجه به تنوع شرايط اقليمي و وجود رودخانه هايي با

ها بصورت  پيچان رود مي باشند ، مانند رودخانه هاي  كرخه وكارون در خوزستان و اترك وتجن در خراسان از جمله منـاطق رويشـي   
و بيابـاني    . البته بصورت دست كاشت نيز در سطح وسيعي از مناطق خشـك و نيمـه خشـك   )1( شكل طبيعي پده محسوب مي شوند

كشور اين گونه بطور پراكنده كاشته شده است . پده با تشكيل جوامع اكولـوژيكي پايـدار در حواشـي رودخانـه نقـش مهمـي را نيـز از        
نظركنترل  فرسايش كنار رودخانه اي ، توليد علوفه و سوخت هيزمي روستائيان مناطق بيابـاني ايفـا مـي نمايـد و عـالوه بـر حفاظـت        

ي از خسارت  بادهاي شديد و رسوبات بادي مي تواند روستاها وشـهرها را نيـز در برابـر طوفانهـاي ماسـه محافظـت       محصوالت كشاورز
 و اهميت پده در حاشيه رودخانه تجن انجام شده است. نمايدكه تحقيق حاضر با انگيزه شناسائي علل و عوامل بوجود آورنده پده

 )1355نقشه پراكنش پده در ايران( ثابتي  -1شكل 
 پراكنش طبيعي پده  در دنيا قلمرو وسيعي  را مي پوشاند. توده هاي با منشا طبيعي در اروپا،  آسيا، آفريقا وخط استوا  يافت مي شوند. 

ميليون سـال در   600-300چين، احتما ل مي رود كه پده در حدوديانگ جين سگي كشف شده در منطقه بر اساس  سنگواره هاي بر
  ،در جهت شرق تا غـرب بطوريكه را در بر مي گيرد  يطبيعي پده عرضهاي جغرافيايي يكسا ن پراكنششته است . منطقه مزبور وجود دا
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پده در كشورهاي چين، جمهوري خلق مغولستان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكسـتان، تاجيكسـتان، پاكسـتان، افغانسـتان،  هندوسـتان،       
 شـامل مـي شـود    درجـه طـول جغرافيـايي را     11 0جزاير و مراكش، كه نواري به پهنـاي  ، تركيه،  مصر، ليبي، ال ايران،  عراق،  سوريه

كشور  كنيا  در باالي خط استوا جنـوبي تـرين    ،شمال  به طرفاز جنوب  و  ) 1988واي ،1980زو ، 1998(ويارتمي گردد مشاهده 
در چندين كشـور  در شـمال آفريقـا      كه  ده ادامه مي يابدحد پده  را بصورت باريكه اي در بر گرفته و آثارو بقاياي آن در منطقه ياد ش

تـا قزاقسـتان بـا عـرض       ودرجه  شمالي واقع شـده انـد رويشـگاههاي پـده  مشـاهده مـي شـود         30كه در موقعيت عرض جغرافيايي 
 درجه شمالي مشاهده شده است. 50حتي تا عرض جغرافيائي  درجه شمالي ادامه مي يابد. 47جغرافيايي

ايران در نواحي گرمسير ، جنوب كرمان ، فارس، خوزستان، كويرهاي مركزي، كاشان،  اصفهان، لرستان،  مهران، كردسـتان تـا   پده در  
دره سفيدرود و دامغان  وحاشيه ردخانه اترك در منتهي اليه شمال شرق استان مازندران (مراوه تپـه ) و در حاشـيه رودخانـه تجـن در     

ه پده گسترش وسيعي را  به ويژه به صورت  بيشه زارهاي طبيعي در كشورمان دارد كه اهميـت ويـژه   سرخس وجود دارد(نگارنده). گون
اي  از نظر زيست محيطي ، كنترل فرسايش كناري رودخانه ، تامين چوب و استفاده از برگهاي آن براي تغذيه دام دارد(ضياء ضـيابري  

قاومت به درجه حرارت هاي باال و دامنه شوري  دارد. طبق نظر كميسيون بـين  پده اختالف زيادي با ساير صنوبر ها از نظر م   ).1371
وجود دارد، ساير گونه هايي كه به اين بخش منصوب شـده    .P.euphratica oliv المللي صنوبر ، در بخش تورانگاه تنها يك گونه بنام

 ) .1996، وانگ و همكاران 1372وب شده اند(مدير رحمتياند همان پده بوده كه به نامهاي ديگر معرفي شده اند و به اين گروه  منص
P.ariana Dode, P.loonnetiana, P.glaueicomans, P.pruinosa  schrenk , P.denhardtiorum      Dode, 
P.diversifolia   schrenk, P .lituinowiana    Dode , P.meuritanica,  P.illicitana,  P.ilicifolia   Rouleu. 

 
) ، با انجام يك طرح تحقيقاتي ، با توجه به رشد سريع و ابعاد بزرگ پـده ، ايـن گونـه را بـراي كاشـت در      1376انشير وهمكاران (جو  

مناطقي با خاكهاي مرطوب مناسب تشخيص داده اند و مشخص نموده اند كه ، گونه پده عالوه بر  خاكهاي شني بياباني به دليل اينكـه  
رودخانه است در خاكهاي رسي نسبتا سنگين نيز انتشار داشته و در خاكهاي سـبك ويـا شـني بـه وسـيله      جوامع اصلي آن در حواشي 

خاك گسترده بوده بطوريكه اين گونـه در خاكهـاي شـيرين حواشـي      ECانسان كاشته شده است. دامنه بردباري اين گونه به سديم و 
شور و مناطق بياباني با خاكهاي شور انتشـار دارد. چنانكـه در چـاه    رودخانه هاي آب شيرين تا خاكهاي شور حواشي رودخانه هاي آب 

ميلي موس بر سانتي متر است ديده مي شود. در  101خاك حدود ECبالغ شده و  36/ 47افضل واقع در يزد كه ميزان سديم خاك تا
مي) بر اساس عمق سـفره آب زيـر   درصد) و همچنين خاكهاي نسبتا سبك ( شني لو 15تا  5مناطقي كه درصد رس نسبتا باال است ( 

متر باشد گونه پده سازگاري بيشتري نسبت به  5زميني دو گونه پده و سياه تاغ مشاهده مي گردد . هنگاميكه عمق اليه آبدار كمتر از 
مـورد نيـاز    گونه هاي گز ، سياه تاغ و سفيد تاغ نشان مي دهد ، به شرطي كه سفره آب زيرزميني در اثر بارندگي هاي منطقه در سطح

باقي بماند . در خاكهاي سبك با رطوبت دائمي كشت پده با توجه به ايجاد ريشه جوشها مي تواند در مدت كوتاه پوشش انبوهي ايجـاد  
) عنوان نموده اسـت كـه درخـت پـده از نظـر اقليمـي قـادر بـه         1373مدير رحمتي(   كرده و بر ساير درختان بياباني برتري پيدا كند.

ميلـي متـر در    200 – 75ابر شرايط نامساعد آب و هواي قاره اي است . ميزان بارندگي ساليانه در مناطق رويشـي آن از  مقاومت در بر
رسـي نيـز مـي     –ماه و گاهي حتي بيشتر است. پده در خاكهاي شني لومي و لـومي   8 – 7نوسان بوده و فصل خشك اين مناطق كه 

%  4.53) تحمل زياد دارد و غلظت زياد نمكهاي محلول در خاك گاه تـا ميـزان    8– 9.9باالي خاك ( pHتواند رشد نمايد ، نسبت به 
) با مطالعه شرايط اكولوژيكي پده در حاشيه رودخانه كـارون مشـخص كـرده اسـت كـه      1372كالگري (   (در چين)را تحمل مي كند.

يشترين رشد واستقرار درختان پده در حاشيه برخـي از  در افق  هاي باالئي خاك رويشگاه پده كمتر از افقهاي پائيني است. بECميزان 
قسمتهاي رودخانه (پيجان رود) كه داراي بافت نسبتا سبك  خاك سطحي ميباشد ديده شده كه  اين امرسبب رشد و توسعه اين گونه 

عي پده عوامل اكولوژيكي در حاشيه رودخانه تجن بر روي رويشگاههاي طبي ) با انجام تحقيق1379بزرگمهر (  در منطقه گرديده است.
محدود كننده پده را به لحاظ مكاني ، عمق آب زير زميني ، بافت خاك در عمق توسعه ريشه و فعاليتهاي انساني تعيين نموده و از نظر 

مشخص نموده است و ميزان درصد آهك بر روي تـوده هـاي پـده     كلركيفي نيز عوامل محدود كننده پده را شوري ، قليائيت و سميت 
) شاخص مقاومت به شوري گونه هاي درختي مهـم كـه بـراي احـداث جنگـل در منـاطق       1997زائو و همكاران (   تاثيري نداشته اند.

خشك مورد استفاده قرار مي گيرد را مطالعه نموده و گونه هاي مورد نظر را با توجه به درجه مقاومت آنها به شوري رتبه بنـدي كـرده   
 گونه بدست آمده با توجه به دامنه مقاومتشان ، از قوي به ضعيف  صورت ذيل طبقه بندي شده اند . 11اند . شاخص مقاومت براي 

Haloxylon  ammodendron , Tamarix ramosossima ,T.chinensis, Populus euphratica,Lycium chinense, 
Caragana  intermedia   , Hedysarum  monogolicum, Hippophae  rhamnooides , Populus  alba  
var.pyrimidalis, Hedysarum  scoparium,Elaeagnus  angustifolia and  pyrus  betulaefolia. 
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) روابط بين وقوع آتش و جنگل در رويشگاههاي پده و فاكتورهاي اقليمـي را در حـوزه رودخانـه تـاريم  مـورد      1996( وهمكاران زانگ
تغييرات يكساله رويشگاه پده با نزوالت زمستاني كوههاي تيان شان در ارتباط بـوده اسـت در    مطالعه قرار داده و مشخص نموده اند كه

حاليكه تغييرات فصلي با رطوبت نسبي ومدت زمان تداوم  آن در ارتباط مي باشد . برآوردهاي آماري ارائه شده نشـان دهنـده فراوانـي    
و براي ماههاي مختلف هر سال مي باشد. ايشان مي افزايـد كـه    1961-1975آتش سوزي در ارتباط با فاكتورهاي اقليمي در سالهاي 
آب باال و سيستم ريشه اي توسعه يافته آن است كه خسارات آتـش را نيـز    ميزانسازگاري به خشكي در پده مربوط به تغييرات برگها ، 

 خنثي مي نمايد. 
شناسائي پوشش گياهي منطقـه بـا اسـتفاده از ترانسـكت در      ) قدمت و شكل گيري دلتاي تجن تركمنستان را از طريق1992ديكاروا (

مناطقي كه از نظر درجه تخريب انساني با هم اختالف داشتند را تشريح نموده است . ايشان روشن مي سازد كـه روي تراسـهاي دشـت    
مـي  ) Tamarix Pentondera,T.chinensis(همراه  با گز )  P.euphratica(سيالبي ، جاههايي كه دشت پست است پوشيده از پده 

 Poa bulbosa, Hordeum leptinum,   Bromus,باشد  كه جوامع گياهي شور را به وجود مي آورند . گراسهاي همراه آنهـا شـامل  
tectorum,  P.dantonia  در مناطق شور اراضي پست دشت سيالبيو  باشدمي ،Phragmities australis .نيز پيدا مي شود 

در منتهي اليه شمال شرق كشور در  ) 2سمتي از دشت سرخس كه در حوزه آبريز قره قوم واقع شده است (شكلق منطقه مورد مطالعه
حاشيه رودخانه تجن كه مرز مشترك ايران وتركمنستان است  قرار دارد . اين رودخانه از پيوستن رودخانه كشف رود و رودخانه هريرود 

و پس از عبور از خاك كشورمان به دشت قره قوم فرو مي ريزد . بطوريكه از سمت  كه از افغانستان سرچشمه مي گيرد ، ايجاد شده
شمال و شرق به كشور تركمنستان اتصال دارد و از جهت غربي به اراضي زراعي دشت سرخس محدود مي گردد . اين ناحيه داراي 

ده مطالعاتي كه  رويشگاههاي پده متمركز مي متر از سطح دريا است .محدو 250-400و ارتفاع آن حدود  اراضي نسبتا مسطح بوده 
 19ميانگين بارندگي ساالنه در دوره آماري شاخص  .باشد بصورت نوارهاي باريك جدا از هم بر روي تراس رودخانه اي قرار گرفته است

و حداكثر وحداقل درجه سانتي گراد  17.5. در همين دوره ميانگين دما ميلي متر برآورد گرديد 200ساله براي ايستگاه سرخس 
 درجه سانتي گراد مي باشد. 19.4و  46.6مطلق دما به ترتيب 

ساله به ترتيب  7متر بر ثانيه مي باشد .  باد غالب در يك آمار  1.2متري معادل  10ميانگين سرعت باد منطقه مورد مطالعه در ارتفاع 
متر بر ثانيه از  6تا  4واني نيز بيشترين درصد را در سرعت %) است كه از نظر فرا 14% ) و شمالي(  18از جهت هاي شمال شرقي ( 

درصد كل بادهاي منطقه را  6همان جهت است .و در رديف سوم وچهارم بادهاي جنوبي و جنوب شرقي قرار مي گيرند كه در حدود 
 ت .% بادها آرام اس 5/44شامل مي شود.در حدود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر حاشيه رودخانه تجن( سرخس)موقعيت بيشه زارهاي پده د -2شكل 
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 نتايج:
در تمام مناطق جهان شكل گيري توده هاي پده در حاشيه رودخانه ها است و يكي از پايدارترين اكوسيستمهاي مناطق بيابـاني ايجـاد   

پده بوده و در اثر طغيانهاي موردي در طي هرچند سـال عـالوه بـر ايـن كـه باعـث       مي نمايد زيرا در اين صورت آب كافي در دسترس 
گسترش پده زار ها مي شوند باشستشوي خاك زمينه رشد بهتر درختان پده را فراهم مي آورند. البته در مواردي نيز با فرسايش كناري 

 .باعث حذف توده هاي پده قديمي ميشوند
ا منبع رطوبتي دارد كه از جمله جريانهاي رودخانه اي و سطح آب زيرزميني و سيالبهاي ساليانه را پراكنش طبيعي پده رابطه نزديكي ب

 شامل مي شود، در حاشيه رودخانه تجن نيز اين شرايط كامال مشهود است. بر اساس مطالعات انجام شده و نقشه طبقـه بنـدي اراضـي   
سال يك بار  سيل گيري داشته اند كه چنين استنباط مـي شـود    4الي  3پراكنش جنگلهاي پده مناطقي را شامل مي شود كه در هر 

در گذشته بستر رودخانه نسبت به دشت سيالبي اختالف ارتقاع كمي داشته و در مواقـع سـيالبي باعـث طغيـان آب مـي شـده اسـت.        
ي باشد زيرا با ايجاد مـانع در مسـير   همچنين پيچان رود بودن رودخانه در محل جنگلهاي پده از جمله ساير عوامل بوجود آورنده آنها م

رودخانه منجر به  طغيان سيالب  همچنين آرامش جريانهاي رودخانه شده و نفوذ آب را  در اين مناطق زياد تـر مـي كنـد. بـاال بـودن      
خشك مي  سطح سفره آب زيرزميني در محدوه جنگلهاي پده نيز يكي از عوامل عمده تداوم و بقاي اين جنگلها به خصوص در سالهاي

باشد. به طور كلي مي توان عنوان كرد كه جنگلهاي پده در حاشيه رودخانه تجن  تحت تاثير طغيان سيالبها در دشت سيالبي رودخانه 
 .به بصورت دانه زاد  بوجود آمده اند و تداوم آنها وابستگي كامل به جريان رودخانه و سطح آب زيرزميني دارد

اشيه رودخانه تجن در دشت  سيالبي و بخشهايي كه سفره آب زيرزميني باالئي دارنـد اسـتقرار پيـدا    همانطور كه عنوان شد  پده در ح
نموده اند ،  پراكنش آن به صورت توده اي بوده و مخلوط با گونه هاي گز است البته در توده هاي جوان تراكم پده زياد و تعداد گز كـم  

متر مربع و حتي بيشتر يك درخت را  100تراكم پده كاسته شده و تقريبا در هر  است و هر چه سن درختان بيشتر مي شود از تعداد و
ميتوان ديد و فضاي بين درختان پده را گز اشغال مي نمايد . البتـه در بخشـهايي از حاشـيه قـديمي رودخانـه بـه خصـوص درجنگـل         

ده هـاي درختـان پـده  سـيالبهائي هسـتند كـه       جهانباني  توده هاي خالص كوچك پده وجود دارد . عامل اصلي در نحوه  پراكنش تـو 
همزمان با فصل رسيدن بذر درختان پده رخ مي دهد ،و  بذور حمل شده توسط سيل در دشت سيالبي ته نشين شده و در صورت مهيا 

 بودن شرايط مناسب خاك استقرار يافته و توده هاي پده را به وجود مي آورند .
منطقه جنگل  جهانباني و كالته قاسم خان زاد آوري اوليه تـوده هـاي پـده از     دو ي رسد در هر بر اساس مطالعات انجام شده به نظر م

طريق بذر بوده است ولي تكثير در بين توده هاي بالغ و مسن اكثرا از طريق ريشه جوش مي باشد . البته چنانچه به هر دليـل درختـان   
تكثيـر از  يا اينكه ريشه هاي درختان توسط حيواناتي نظيرگراز قطـع شـده   پده مورد تهديد عوامل فيزيكي (قطع ـ آتش سوزي )بوده و  

پاجوشها زياد ميشود . البته در اثر آتش سوزي كه در جنگل جهانباني داخل توده هاي  پده اتفاق افتاد  تاثير زيـادي روي رشـد    طريق
متـري آن ديـده مـي     7الـي   6پاجوش تا فاصله  20الي  10ريشه جوشهاي ريشه اي داشته به نحوي كه به ازاء  هر درخت پده حدود 

پـده   تكثيرشود كه گسترش زياد و سطحي  سيستم ريشه اي پده را نيز مشخص مي نمايد . در تراسهاي پائين و نزديك بستر رودخانه 
، پده ها پـس از   و گز  از طريق بذر وجود دارد كه با بررسيهايي كه انجام شد  مشخص شد به دليل سبك بودن بافت خاك اين مناطق

جوانه زني و استقرا در طي سالهاي اوليه به استثناء مكانهايي كه بافت نسبتا سنگين دارند به تدريج خشك شده ولي گـز همچنـان بـه    
 .رشد خود ادامه مي دهد

رودخانـه   رويشگاههاي  پده در منطقه سرخس به دو صورت طبيعي و دست كاشت وجود دارند  كه توده هاي طبيعي پـده در حاشـيه  
همراه با گز جنگلهاي حاشيه رودخانه اي را ايجاد مي نمايند كه وضعيت رشد درختان پده انـدازه گيـري شـده در واحـد هـاي نمونـه       

آورده شده است ، به طور كلي بين رشد قطري (برابر سينه )بـا قطـر تـاج پوشـش و ارتفـاع درختـان پـده         1برداري(پالت )در جدول  
 .% است81% و 84ر وجود دارد كه به ترتيب همبستگي مثبت معني دا

 وضعيت رشد پده ها در بين پالتهاي اندازه گيري شده -1جدول 
 ميانگين بيشترين فاكتور اندازه گيري شده

 4 13 تعداد پده
 m( 15 7ارتفاع(

 cm( 35 15.4قطر(
 m( 7 3.4قطر تاج پوشش(
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متر مـي   7متر و قطر تاج پوشش آنها  15سانتي متر ، ارتفاع  45داراي قطر  بزرگترين درختان پده اندازه گيري شده در عرصه طبيعي
باشد. رشد نهالهاي زاد آوري بذري حاشيه رودخانه در اثر خشكي رودخانه و سبك بودن بافت خاك خشك شده در صـورتي كـه رشـد    

جـوان پـده  حاشـيه رودخانـه نيـز تـاثير       نهالهاي جوان گز در همين شرايط مطلوب مي باشد. خشكي رودخانه بر توده هاي خـالص و  
. تنـه درختـان مسـن بـه تـدريج       گذاشته به طوريكه شاخه هاي پاييني آنها خشك شده و تراكم  شاخه در هر درخت كاسته مي شود

 . ي شـود توخالي شده و شاخه هاي آنها در اثر باد و فعاليت آفت به خصوص موريانه از بين مي رود و بتدريج از تاج پوشش آن كاسته م
به طور كلي نهالهاي جوان در خاكهاي لومي با درصد رس نسبتا باال داراي رشد خوبي بوده و از پايداري نسبتا خـوبي بـه دليـل وجـود     

مشخص  رطوبت وظرفيت نگهداري باالي خاك برخوردار است. بر اساس اندازه گيريهاي به عمل آمده در توده هاي جنگلي پده سرخس
بوده به طوريكه اشكوب باالئي توسط پده و  محدود تنوع گياهي كم و تعداد گياهان تشكيل دهنده اين جوامع اطقگرديد كه در اين من

مياني  توسط گز بعنوان گونه غالب منطقه پوشيده شده است و ساير گياهان همـراه نيـز تعـدادي درختچـه و گياهـان بوتـه اي و زيـر        
ايـن منـاطق آورده شـده    ي يكساله پوشيده شده است كه در ذيل  ليست فلور ستيكي اشكوب نيز اكثرا توسط گراسها و شور پسند ها 

 ) مطابقت دارد.1996كه با نتايج بدست آمده توسط وانگ( است
Aellenia glauca, Aleropus littoralis, Annual grass, Artemisia Khorasanika, Asparagus sp, Atriplex 

tatarica, Bassia sp, Clematis orientalis, Lycium sp, Phragmites sp, Salsola aucheri, Salsola cressa, Salsola 
gosypina, Salsola richteri, Syrianeum sp, Tamarix spp, Zygophyllum spp 
 در بـــين گونـــه هـــاي فـــوق گياهـــان يكســـاله بخصـــوص گراســـها  در تمـــامي منـــاطق بصـــورت يكنواخـــت وجـــود            

) در مناطقي كه سطح آب زير زميني باال بوده و خـاك از رطوبـت كـافي برخـوردار مـي      Phragmitesني ( داشته اند و گياهاني مانند
باشد تراكم نسبتاخوبي داشته است. ساير گياهان چند ساله بصورت خيلي تنك و پراكنده در عرصـه جنگلـي پـده و گـز پراكنـده مـي       

 ) مطابقت مي نمايد.1992 (كه با نتايج ديكارواباشند. 
 

 يجه گيري و بحث:نت 
 گونـه هـاي محـدود   تيپ پوشش گياهان در ميان مناطق مختلف جنگلهاي پده مشابه است  به طوريكه از )1996بر اساس نظر وانگ (

تشكيل شده و از ساختمان اكولوژيكي ساده برخوردار است. اين گياهان بيشتر گونه هاي خشكي پسـند و شـن دوسـت و شـور پسـند      
آمده در اين طرح مطابقت مي نمايد و همچنين ليست فلورسيكي منطقه بر اساس نتايج بدست آمـده در ايـن    كه با نتايج بدسهستند 

سـطح   ويـم  الده در مناطق پست رودخانه كه بـا شـيب م  پگيري توده هاي  ) را نيز تائيد  مي نمايد.شكل1992بررسي نتايج ديكاروا (
 يـم ژر از طرفـي بـا توجـه بـه آمـار      وحاوي امالح باال صورت گرفته اسـت  ريزدانه رسوبات  و داراي متر  8سفره آب زير زميني كمتر از 

همراه با شرايط اقليمي حاكم برمنطقه شـرايط مناسـبي   ، سيالبي رودخانه تجن كه نشان دهنده طغيات متناب در سالهاي مختلف دارد
 1996و وانـگ   1372و كالگـري   1376جوانشـير  ملـه  ين از جكه اين امر با نتايج سـاير  قرار درختان پده ايجاد نموده استتبراي اس

 .مطابقت مي نمايد.
با توجه به رژيمهاي سيالبي در طي سالهاي مختلف فرسايش كناري رودخانه منجر به افزايش عرض  رودخانه شده است به طوريكه در 

ران و تركمنسـتان مـي باشـد جابجـائي     مترمي رسد و با توجه به اينكه رودخانه مرز مشـترك ايـ   400الي  300برخي مناطق تا حدود 
ي كـه سـيالبهاي   در طـي سـالهاي  بر اساس نتايج مشخص گرديـد كـه   رودخانه مي تواند  از نظر امنيتي و سياسي اهميت داشته باشد. 

ي و در طـي سـالهاي  سـيالبي از بـين رفتـه و مكانهـا      مـي نمايـد    پده و گز زادآوري نيز  در قطعات داخل رودخانهمخرب وجود ندارد 
بر ثانيه در منطقه رخ داد كه باعث   متر مكعب 900سيالبي باحداكثر دبي  1370 -71جديدي براي زاد آوري  مهيا مي شود. در سال 

تغييرات شديد مسير رودخانه گرديد و عالوه بر فرسايش كناري شـديد، بـا فرسـايش  بسـتر رودخانـه  بخصـوص در محـدوده جنگـل         
متر پائين تر از سطح جنگل پده و گز قرار گرفته است، به طوريكه اليه هـاي رسـوبي كـه     6الي  5خانه جهانباني همراه بوده، بستر رود

به قلوه سنگهاي بستر رسيده است و در حال حاضر با كمترين سيالب ديواره به صورت  را قطع نموده و ايجاد شدهطي سالهاي مختلف 
جابجائي رودخانه به دليل شيب كم رودخانه در محـدوده جنگلهـاي پـده و     دايك فرو ريخته و جنگل عقب نشيني مي نمايد. بيشترين

پيچان رود  بودن رودخانه در اين مناطق اتفاق افتاده است  كه در اثر اين جابجائي سطح عمده اي از بيشه زارهـاي پـده ـ گـز از بـين      
اشته است ولي  در برخورد به توده هاي پـده بـه   بيشترين تخريب را درپي د،سيالب پوشش غالب گز بوده كه  در مناطقي  .رفت است 

كه  ايجاد نموده است مقاومت بيشتري در مقابل قدرت تخريبي سيالب  ،و بافت مناسب خاكو توسعه يافته  ه مقاوم شدليل سيستم ري
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نـده اهميـت و   ايت رودخانه به آن سمت نموده اسـت كـه نشـان ده   به سمت تركمنستان شده و  در نهايت هد  سيالبمنجربه هدايت 
 جايگاه توده هاي پده دراين مناطق در جهت حفاظت از مرز و ديوراه رودخانه است.

همانطوردر نتايج مشخص گرديده است عامل اصلي شكل گيري توده هاي پده طغيان و پخش سـيالبهاي متنـاوب  در دشـت سـيالبي     
ا توجه به فرسـايش بسـتر رودخانـه باعـث عـدم طغيـان وپخـش        همراه با سطح ايستابي باالي آب  مي باشد لذا در صورتيكه به نوعي ب

 سيالب در بين بيشه زارهاي پده شود به تدريج توده هاي فعلي مورد تهديد قرار خواهند گرفت. 
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